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Hinn fremra hluta átjándu aldar bjó sá mað- 

ur að Lundarbrekku í Bárðarclal, er Tómas hét, 

Flóventsson, kona hans hét Haldóra ^orláks- 

dóttir, |)au áttu son er Björn er nefndur, er 

snemma var mannvænlegur og vel að sér um 

^ marga hluti- Já bjó að llauðuskriöu Jón Bene- 

diktson, lögmanns ^orsteinssonar sein lánga æfi 

var sýsluinaður í Jpíngeyarþingi, en sem aldur 

færðist yfir hann, og hann ekki treystist til aö 

gegna héraðsstjórn af eiginn ramleikj tókhann 

Björn Tómasson, eins og þá var siður til, fyr- 

ir lögsagnara sinn, árið 1756, og vitum vér ekki 

réttar, enn að Björn væri í |)eirri stöðu hin næstu 

^ 7 ár siðan, eu að þeim liðnum varð lögsagn- 

^ ari Jóns, systursonur hans, Vigfús Jónsson frá 

Eyralandí, er franiast hafði utanlaiids, og feing- 

iö konúngsbréf fyrir sýslunni iiær Jón léti af 

henni; Björn hafði kvænst úngur og feingiö 

konu þeirrar er Steinun hét, ^órðardóttir, 

góös bónda og allmerkilegs á Sandi, Guðlaugs- 
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sonar, bjuggu þau lijón á ífafralæk í Aðal- 

reykjadal, og f)ar fædílist þeiiu á fyrsta sunnu- 

dag í Nýuviknafóstu árió 1766, þriftjadag ]þorra, 

sonur er heitinn var Jórftur, eptir mófturfööur 

sínum, og var hann skíröur af Bergi Magnús- 

syni, er þá var prestur aftNesi. Tók^óröurá 

Sanni nafna sinn þegar heim til sín til fósturs, og 

iinni lionum mikiÖ, og var Júröur á fóstri meÖ 

afa sínum í barnæsku og allt til þess hann 

var kominn á námsaldur, en þá tók faöir hans 

hann heim til sín, og kom lionum síöan fyrír 

til kennslu hjá prestinum Jorláki Jónssyni á 

Húsavík, sem var vel aÖ sér í lærdómi og lag- 

inn til aö fræða únga menn. Var Jóröur hjá 

honum nokkra vetur, og nam af honum skóla- 

lærdóm, og fannst presti mjög um iön hans og 

námfvsi, og hvaÖ hann þegar á únga aldri var 

þroskaöur í skilníiigi, enda tók liann þar og 

franiförum aö því skapi. En þá bar svo til 

meöan JórÖur var hjá ]þorláki presti til kennslu, 

aö guöfræöingur nokkur, Einar Thorlacius að 

nafni, kom utanlands frá meö veitingarbréf fyr- 

ir Grenjaöarstaö, var jþóröur þá á 14 árinu. 

Elnar haíöi leiiigi veriö í Danmörku ognáö þar 

liáskólamenntun og lagt sig undir próf í guð- 

fræöi, og haföi gott mannorð. ílann settist þeg- 

ar aö brauöi sínu Grenjaöarstaö, ensamahaust- 

iö var ^ói’öi komiö fyrir hjá Iionum til mennt- 

unar, og þó hann heí’öi áÖur haft góöa tilsögn 



hjá Jorláki presti, fékk hann nti f^á, er var 

niiklu fullkoninari, {)ví bæöi var Einar prestur 

vel að sér, og hinn siðlátasti maður, og einka 

vel fallinn til að fræða únga meiin, eiula orð- 

lagöí Jórður jafnan síöan livaÖ presti hefði 

farist vel öll tilsögn, og hvaö hann liefði græðt á 

fræftslu hans, eins og Einari presti að sínu 

leyti þótti mikils verðt um |)að hvað Jórður 

var námfíis og vel fallinn til menntunar. Hjá 

Einari presti var Jórður í 2 vetur, og |)ar hon- 

um f>óttí að Jórður aö f)eim liðnum væri orð- 

inn fulllærður í skólalærdómi, var hann sumar- 

iðl782 á slætti sendur til prófs vestur að Hóluin í 

Hjaltadal, ásamt öðrum skólasveiiii Einari Gríins- 

syni, ættuðuin úr lleykjadal, er síðan var mörg 

ár prestur á Knappstöðum í Stiblu. Voru f)eir 

Jórður og liann reyndir í skólalærdómi af 

meistara Hálfdáni Einarssyni', og feingin stú- 

dentabréf. Fór Júrður f)á heim til föðurs síns 

og settist að lijá honum. Björn hafði f)á búið 

búi sínu sem bóndi i 19 ár frá því er hann lét 

af lögsögn hjá Jóni svslumanni; og þar hann var 

barnmargur , og hafði ekkert við að styðjast, 

átti hann mjög |)raungt í búi; hann bjó þá á 

Knútsstöðum í Aðalreykjadal. Jað var {)ví aö 

vonum að Jórður ætti fiessi árin við bágan kost 

að búa, og svo var |)að og í raun og veru, {)ví 

hann var bafður við íjárgætslu og aðra vinnu, 

og skorti opt mat; má geta því nærri að^órð- 
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ur, meðan þessu fór frain, ekkihafi getað lagt 

stund á bóknáni, fiar sem hann skorii nálega 

öll áhöld, er jiar að hniga, og bjó við fátækt 

og skort ineð föður sínuni; en nú bar svo til, 

að Vigfiis Jónsson, hvers áður er getið, og 

tekiö haföi við sýslunni eptir Jón Benedikts 

son, varð rnjög sjiikur, svo hann gat ekki gegnt 

einbætti. Varð Björn þá lögsagnari hans í 

sýslunni árið 1783 í næstu 3 vetur, en siðan 

fekk hann veitingarbréf fyrir sýslunni, þegar 

Vigfús lét af henni. En þar Björn var hnig- 

inn á efri aldur, og mæddur orðinn í mörgu, 

tók hann son siim Jórð sér til aðstoöar í em- 

hættinu, og vitum vér og, að hann tók mikinn 

f)átt i héraðssíjórninni með föður sínum, eink- 

um fiegar fram í sótti, og bæði elli og sjúkleiki 

gekk á föður hans. Varö honum með þessum 

hættigagn kunnug öll héraðsstjórn, og sérhvað 

það, er f>ar að hnigur, og með þvi Björn sýslu- 

inaður var þjóðkunnur að góðu, vitur maðurog 

stjórnsamur og enn mesti reglumaður, þykir 

meiga fullyrða, að Jórður hafi nurnið margt það 

af föður símim, erseinna ágætti stjórn hans, 

og gjörði hann sa'o ástsælan af sýslubú- 

uni sínum og þeim er báru kynni af honum; 

liðu svo 9 ár að jþórður gegndi sýslustörfum 

lueð föður sinum. En þó hann þannig væri 

bundinn veraldlegum störfum, og hann í orði 

og verki sýndi þess óræk dæmi, hvað vel hann 



var til slíkra starfa fallinn, hneig f)ó hugur 

hansumþær mundir og lærdóms-yðkanir öllu 

fremur að prestlegri fræði; þess vegna varði 

hann öllum tómstundum sínum til þess að nema 

guðfræði, og með því hann var hinn mesti elju- 

inaður, og lagðí alla stund á að komast að grund- 

velli i hverju máli sem var, svo gat ekki heldur 

hjá því farið, að hann í þessari vísindagrein 

næði mikilli þekkingu, og svo var það ogiraun og 

veru, því hann var svo vel að sér i guðfræöi, að 

það má fullyrða, að hann í þeirri grein stóð jafn- 

fætis niörgum þeim mönnum, sem varið höfðu 

yðn sinni einúngis til að nema guðfræði, 

hafði hann og jafnan ánægju af því síðan, 

aö eiga tal við guðfræðínga um guðfræðisleg vis- 

indi, og lagði hann þá fram djúpsærni og yfir- 

gripsmikla þekkingu á þeim efnum. Má ætla aö 

Jórður hafi því lagt stund á þessa vísindagrein, 

að hann eins og högum hans þá var varið, ekki 

hafi getað séð veg til þess aö menntast utan- 

lands, en þá er hér í landi einginn annar veg- 

ur til embættis, enn sá að gjörast prestur, en 

hitt var lika, að hugur hans hneigðist einkum 

í þessa stefnu, en þar sem slík innvortis köll- 

un er fyrir, fer það að líkindum að það komi 

framí verkinu. En þaðlá ekki fyrir "þórði, að 

komast í prestastétt. FaÖir Jórðar, sýslumað- 

ur Björn, hafði tekið eptir því hvað sonurhans 

var vel fallinn til stjórnar, og vakti þess yegna 
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ináls á f>ví vi5 hann, a5 hann færi atanlands 

og lær5i lög, og tæki svo sýsluna eptir sig, 

^óröur taldist undan í fyrstu, enda átti iaðir 

hans ekki hægð á f>ví að hann gjöra út til þeirr- 

ar ferðar sem þurfti, en þó koin svo um síðir, 

að Jórður hét ferðinni, og fór hann utan um 

haustið 1792 með Akureyrar skipi; gekk 

honum greiðlega ferðin, en ekki lagði hann sig' 

undir próf við báskólann fyrr enn árinu eptir 

1793. $egar hann því næst hafði lokið við 

forspjallsvisindi þau, sem stiidentum er ætlað 

aðnema, og lagt sig undir próf, eins og siöur 

er til, lagði hann fyrir sig lögvísi^ og það raeð 

þeirri ástundun og framförum, að hann að þrem- 

ur árum liðnum gat tekið embættispróf, og 

gjörði hann það þann 1. »Túlí 1796 nieð beztu ein* 

kunn, og um haustið tók hann það svo kallaða 

examen practicum^ einnig með bezta vitnis- 

burði. 

^ykir þetta vera nægur og Ijós vottur um 

ástundun Jórðar meðan hann dvaldi við há- 

skólann, og jafnframt sönnun fyrir því, hvað 

hann var vel gáfaður, einkum þegar á það 

er litið, að bann vegna fátæktar hlaut að verja 

töluverðum kabla úr hverjum deigi til þess að 

segja öðrum til, þarsemhann raeð þessum bætti 

þurfti að bafa ofan af fyrir sér og útvega sér 

daglega nauðþurfí, en það er í augum uppi að 

það dregur hugann frá ætlunarverki þelrra, 
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sem stunda bókmenntir vift háskólaniiy ef fieir 

jafnframt þurfa aft vera hugsjúkir um þaft, hvaíV 

an þeir getí feingiÓ daglega nauóþurft; eins og 

hitt í annan staó hefur dreigið huga sumra frá 

réttum veigi hafi þeir haft þar meira fé handá 

á milli enn góóu hófi ^egndi, því þaó er sann- 

reynt, aö það þarf sterk bein til að þola góöa 

daga. 
jþegar ^órður þannig var biiinn með heið- 

ri og sóma að Ijúka bókyðnum sínum við há- 

skólann fór hann samsumars heim til Islands, 

og dró það atriði hann einkum til að hraða 

heimferð sinni, að hann hafði feingiö vitneskju 

um að faðir hans þyrfti aðstoðar, erhann hafði 

ritað syni sínum, að heilsa sín væri á förum, 

og að hann ekki treysti sér aðstoðarlausf aö 

gegna embætti sínu. Sýndi ^órður með þessu 

þá skyldurækt við góðan föður, sem honum 

var ætlandi og eðlileg, því það liggur í augum 

uppi, aö Júrður hafði fyrir litlu aö gángast að 

hverfa heim til íslands að svo búnu, en aðhon- 

uin, efhann heíði fyrst um sinn íleingst i Dan- 

mörku, hefði verið auðsótt að komast þar í góða 

embættisstöðu, eptir því sem þá hagaði þar til 

og hagar enn, því sannur dugnaður og mennt- 

un nær hvervetiia rétti sínum; en Jórður fór 

ekki aö þessu; hann létsérannastumaðgegnu 

sonarskyldunni, að aðstoða föður síiin á elli- 

árunum; hann tók sér þvi far út tíl Islands 
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nieð Akureyrarskipi um haustiö 1796 og fór 

þegar heim til föður sins, enþaráttí hann ekki 

gleði að fagna, f>ví þegar hann kom heim, var 

faðir hans lagstur i þeirri sótt, sem litlu siðar 

leiddi hann héðan, svo að það var svo að kalla 

fyrsta verk hans að standa yfir moldum föður 

síns, í staö þess að hann haföi glaöt sig við 

þá tilhugsun, sð geta orðið ellistoð hans. Bjðrn 

sýslumaður leifði sér bezta mannorð, og var 

injög tregaður af sýslubúurn sínum, og þeim er 

báru kynni af honum, og þaö mjög að makleg- 

leikurn.^ 

Eins og við- var að búast skipaöi amtmað- 

ur S. Thorarensen, Jórð þegar fyrir sýsluna, 

en veitingarbréf fyrir henni veitti konúngurhon- 

um árinu eptir, 

íegar sýslumaður hafði tekið við 

embætti, setti hann bú að Garði í Aðalreykja- 

dal, eptir föður sinn, og bjó þar síðanalla æfi; 

húsaði þann þar vel og bygöi reisuglegan bæ, 

og á þar með öllmn rétti heima orötækið: 

„húsbóndinn gjörir Garðinn frægan,“ þvi leingi 

mun þessi jörð bera menjarhans oghaldauppi 

haiis minníngu; en þegarhann hafði búið nokk- 

ur ár, giptist hann árið 1804, Bóthildi Guð- 

Konferenceráð M. Stepliensen minnist sýslumanns 

Björns Tómássonar i Eptirmælum átjándu aldar með þess- 

umoröum: „þessi orðlagöi reglu - og ráðvendms-maÖur.“ 
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brandsdótíur, bónda f)ar í sveit, Einarssonar. 

Guftbrandur var skáldmæltur, og vel að sér 

um niarga hluti, en búhöldnr lítill; þótti því 

sunium sem Bóthildur væri ekki fullboðin ^órði 

sýslumanni, slikum manni sem hann var, þar 

sem húii var umkomulítil og ættsmá, en sú 

varð rauniri á, að þetta þótti vel ráðið, því Bót- 

hildur var hin ágætasta búkona, og unni mjög 

manni sínum, fór og allt vel á með þeim hjón- 

uin jafnan og ástúðlega. Jiau áttu saman 3 

börn, dó eitt þeirra á barnsaldri, en tvö kom- 

ust til aldurs og lifðu föður sinn, Hallgrím- 

ur og Sigríður. Ilallgrímur lærði skólalærdóm, 

en fór síðan utan, og nam danska lögvisi, en 

lagði sig ekki undir embættispróf; fór hann 

heim til Islands aptur, og settist að hjá föður 

símim og varhomim tilaðstoðar meðanhann lifði, 

en þegar hann var látiiin, setti hann búaðGarði 

eptir föður sinn, og andaðist þar 3 árum síðar* 

Sigríður var alla stund með föður sínum, 

en lofaðist áðiir enn hann andadist Cand. TheoL 

Tóinasi Sæmundssynij sem síðan varð prestur 

að Breiðabólstað i Fljótshliö og prófastur í Ráng- 

árþíiigi og frægiir niaður ; lifðu þau saman í 6 

ár, (því séra Tómas lézt 1841), en 3 árum siöar 

giptist hún sekretéra O. M. Stephensen í Viðey. 

^egar sýslumaður ^órður var setstur að 

sýslu, kom skjóttfram hver afbragðsmaður hann 

var bæði að stjórnsemi allri og vitsmunum, og 
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ekki leift það á lauiigu áður enn hann væri tal- 

inn einhver enn merkasti og vitrasti sinnar tíð- 

ar sýslumanna, og þessu áliti sinu hélt hann 

óskertu til dauðaclags. 

SÝslustjórn hans var íhlutunarsöm og 

skipti sér af öllu, er hneig að almenn- 

íngs hagsælíl og þörfum; hann gekk ríkt ept- 

ir öllum ósiðum, og hélt meö árvekni vörð á 

því að lögunum væri gegnt rækilega- Hann 

lagði því ekkert mál undirhöfuð sér, en gegndi 

hverju máli sem skjótast, því haiin sá glöggt 

hvert mein er í {)vi, {>egar fieir, sem laganna 

eiga að gæta og trúað er fyrir þvi, að gæta al- 

mennings {larfa, ekki fyrri eim í þeirra góðu 

tómi skipta sér af málum manna og hegna yf- 

irtroðslum og lagabrotum, er slík aðferð ekki 

einúngis dregur allan kjark úr stjórninni, held- 

ur og stælir þá, sem hneigðir erutil enslakara 

upp í því að gánga í berhögg viö stjórnina, auk 

þess aö slikt veldur margs meins þeim er hlut 

eiga að máli; en héraðsstjórn sýslumanns ^árðar 

var jafnframt Ijúfmannleg; hann gjörði aldrei 

úlfalda úr mýflugu, en tók að eins hart á voiul- 

um vilja og áseiníngs glæpum, og þar af koin 

það, að allir unnu honum hugástiim, þvi allt 

stjórnar athæíi hans lýsti því, að haiin hlut- 

drægnislaust hélt uppi hvers manns rétti, og að 

það var hans aðal mark og mið að gegna verki 

köllunar sinnar eins og bezt mátti verða. En 
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þar sem þessi saniifæríng komst inn og var 

vakandi í meðvitund allra f)eirra, seni Jiann var 

skipaftur yfir, og lögreglustjórn hans var ihlut- 

unarsöm um allt, sem undir hann bar, aö réttu 

lagi, heptust, eins og nærri má geta, viö þaft allir 

ósiöir meöal sýslubúa hans , því eingum leiöst á- 

tölulaustaö fara sínu fram eða vaöa uppi í nokkru 

ósænii, eins og hann lagöi blátt bann viÖ og hepti 

allt lögbannað sjálfræöi. ^ar af kom þaö að 

sýslustjórn hans þóttifögur fyrinnynd annara, og 

sönnuöu það bæöi æöri og lægri, og það var því 

mjög aövonumaö stjórninni yröitjáðþaö, hvaö 

rækilega hann gegndi köllun sinni, enda kom 

þaö og fram viö liann, þvi árið 1810 sæindi 

konúngur hans kansellíráðs nafnbót, oglétmeö 

því ásannast veröugleik hans og holla þjón- 

ustu, en um þær mundir var þaö nýmæli hér 

í landi aö stjórnin veitti slík metorð, en því 

meira mark er og hafandi á slikum heiöurs- 

inerkjum af hendi stjórnarinnar sem henni er 

ótíöara aÖ veita þaii. 

Ariö 1819 veitti konúngur honuin Ámes- 

sýslu, og fór hann þángaö um sumarið til aö 

skoöa hana, en bæöi var þaÖ aö þá var árferö 

sunnanlands vegna rigninga í lakara iagi, og 

hann í raun og veru frábitinn allri breytíngu á 

hðgum sinum, þó hann vegna harðinda þeirra 

og ens mikla fjárfellis, sem þau árin gelngu 

yfirsýslu hans, að vísu hefÖi leiðst tilaösækja 
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þaðnn, encla sá hann sig og þegar aptur um 

hönd, og sotti um að meiga vera kyr í sýslu 

sinni, þó hún, eins og alkunnugt er, bæði se 

miklu örðugri yíirferðar og tekjurnar hvergi 

nærri eins miklar eins og í þeirri er hann nú 

hafði öðlast; konúngur veitti honum og bæn 

sína, og urðu sýslubúar hans, eins og að lík- 

indum ræður, feignir þeim málalyktum. 

Jegar amtmaöur St. Thorarensen deyði árið 

1823, var sýslumanni "Þórði af stiptamtmanni 

Moltkefaliðáhendurað gegna amtmannsembætt- 

inu meðan það væri óveitt aptur; oger það auð- 

ráðið af bréfi stiptamtmannsins hvilikt álit að 

hann hafði á vitsmunum hans og stjórnsemi. 

Sýslumaður ^óröur færöist undan í fyrstu, en 

gjörði þó eins oghonum varboðið, þegar stipt- 

amtmaður lagöi að honum, og gegndi hann em- 

bætti þessu á annað ár, eða þángað til amtmað- 

ur Grímur Johnsson tók við þvi af honumí Júlí 

mánuði 1825. Margir vinir hans fýstuþessað hann 

skyldi sækja um þetta enibætti, og það er varla 

e6 á því að konúngur hefði veitt bonum amt- 

mannsembættið, efhann heföi boriðsigfram um 

þaö, en nú var hann staðráðinn í því að láta 

fyrirberast, það eptir mundi æfinnar, í sinni kæru 

^íngeyjarsýslu, og tók hann því þess vegna 

fjærri að biðja um þetta embætti, þó það heíði 

mátt virðast, að honum hefði verið það hag- 

feldara, þar sem aldur tók nú að færast yfir 
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hann, en sýslan, eins og hún þá var, einhver 

en örftugasta ytipsóknar, og {)ví helclur var þetta 

'ju árennilegt, sem hann var þeim kostum búinn, 

f aö hann mundi og í þessari stööu hafa le^^st 

verk köllunar sinnar vel afhencli; en það var 

hvorttveggja aö hann, eins ogvér höfum drep- 

iö á, var frábitinn allri breytíngu á högum sín- 

um, enda var það einkeniii á honum, að hann 

jaínan gjörði lítið úr sjálfum sér, og þóttist 

ekki vera fær um margt hvað sem hann í raun 

réttri var vel fær um; hann dró sig ávalt 

fremur í hlé, en tildraði sérhvergi fram til vegs 

né virðíngar, því allt slíkt vargagnstætt skap- 

lyndi hans og öllu þánkafari; þó tók hann að 

^ sér amtmannsstörfin í annað sinn, þegar amt- 

maður Johnsson fór utan 1826 og gegndi þeim 

meðan hann var erlendis. 

En eíns og sýslumaður $órður var fyrir- 

tak annara í allri héraðsstiórn sinni, þannig 

var hann og afbragð samtíðismamia hér á landi 

í lögvisi. Um þetta bera dómar hans, semjafn- 

an þóttu bygðir á réttum laga skilníngi og þess 

vegiia stóðu optastnær óhaggaðir, þó leingra 

ræki, nægan og áreiðanlegan vitnisburð; það 

votta álitsskjöl þaii, sem eptir hann liggja, og 

hníga að ýmsum vandamálum; um það geta bor- 

ið allir þeir, sem í vandamálum leituöu ráöa hjá 

honum bæði nær og iQær, enda var það álit á 

hygginðum hans, að minnstakosti noröanlands^, 
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að elngin ráð þóttu ráðin, nenia hann hefði 

verió tilkvaddur. Sanidi hann og í tómstund- 

um simim ritgjörftir um ýms málefni, t. a. m. 

um s katta t() k u, {legar „HJálmar á Bjargi“ kom 

iit á prenti, og sýsliimönnum hér |)ótti hanu 

fara meÖ ýnis nýmæli í því efni. Sýndi hann 

ritgjöröir Jiessar vinum sínuni, er komu á hans 

fund, en síftan setlum vér hann hafi týnt þeim, 

f)ví ekkert þesskonar kom fram eptir hann 

látimu 

Dómaraverk sín vandaöi hann mjög, hafði 

hann og opt orö á því við vini sína, hversu 

köllun dóinarans væri vandamikil, og hversu 

áriöandi það væri að gegna henni rækilega; 

gekk hann því jafnan að henni með ugga og 

ótta, og þóttist aldrei geta gegnt heimi svo 

rækilega sem hugur hans stóð til. Bannsakaði 

hann því ítarlega allan málastað, og þar sem 

hann var framúrskarandi að skarpleika, og 

veitti hægt að koma sjónuin á þaii atrlði máls- 

ins, sem einkum var undir komiö, komst hann 

jafnan að réttri undirstöðu, en undir þessu 

er það apturkomið, að dómsatkvæðið geti orö- 

ið eins og vera ber. Hann lét sér því í saka- 

inálum, þar sem öll rannsókn málsins er lögö 

á dórnarans vald, annt um þab, að öll 

þau sakaratriði^ sem bæta mættu málstað 

hins ákærða, leiddust i Ijós, eigi siður en þau 

áfellanöi, því hann vildi eingum gánga ofnævri 
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en a5 því leyti honum var unnt, meta hegníng- 

una eptir því sem hlutaðeigancli haffti meö réttu 

tilunniö; og var hann því bæöi réttvís ogmild- 

ur dómari Eigi var hann gjarn á aÖ heim- 

færa dönsklög til þessa lands, nemaþauhefðu 

öölast skýlaust gilcli, enda liefur þaö atriöi, að 

dómendur og yfirvöld optar ennskyldi ognauð- 

sýn mundi til, hafa fundiö clönskum lögum hér 

heimilcl og gilcli, komiö til leiöar ýmsum vand- 

kvæöum og ósamhljóöun í heimfærslu laganna 

hér á landi, sem ekki þarf að leiöa hér rök tiL 

Ei aö siöurlagöi sýslumaöur ^éröur miklastund 

á aö halda þræöinum í lög^öf Dana, og skrif- 

aÖist á við ýnisa lagamenn um réttan skilning 

á þcim lagaboöuin, sem mikið var í variö og 

útgeingu fyrir Danmörku, en einkum lét hann 

sér annt um aö kynna sér þaö hvernig dómstól- 

arnir skildu og heimfæröu lögin, og hverjar 

grundvallarreglur, einkum í sakamálura, ættu sér 

þarstaö; oghélt hann þessu áfram meðan hann 

liíöi. 

I álitsskjölum sínum og ööru, sem hann 

ritaöi, var hann gagnoröur og frábitinn allri 

oröamælgi; oröfærið var, hvort heldur hann 

ritaði á dönsku eöa íslenzku máli einfalt og ó- 

brotiö, hugsunin Ijós og skipuleg; ekki var hann 

íljótvirkur aö neinu, því hann var jafnframt vand- 

virkur og vandlátur við sjálfan sig; matti hann 

mest aÖ hvert mál væri vel úr garöi búið, og þareð 
2 
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hann jafnframt lét sér anntum að gegnahverju 

máli sem skjótast, auönaðist honum að geta 

gegnt verki köllunar sinnar bæöi fljótt og vel, 

og er þetta að vísu fagur vitnisburður, og þó enn 

fegra að eiga hann ineð réttu skilinn. 

En eins og sýslumaÖur j^órÖur þannig 

gegndi embættisköllun sinni með heiðri ogsóma 

og ávann sér með því fagran orðstír bæði nær 

og^ær, þannig var hann eigi síÖur mikilsvirtur 

og ástsæll fyrir sakir mannkosta sinna og allr- 

ar hegðunar, og skal nú drepið á þetta í fám 

orðum. 

Áheimili sínu varhann hversdaglega hljóð- 

ur og fremur alvörugefinn, en jafnframt ávarps- 

blíður og viðfeldinn; siðavandur og reglumaÖ- 

ur mesti eins og faöir hans. Báru þeir og 

sem bonum þjónuöu þess ávalt menjar, því 

þeir vöndust hjá honum á reglusemi, ráðdeild 

og sparsemi; liösinnti hann þeim og optlega 

jneð ráði og dáð, eptir að þeir voru farnir frá 

honum, og þeir þurftu aðstóðar viÖ, enda elsk- 

uöu þeir hann aptur á móti eins og vera bar, 

sem þeirra sannan vin og velgjörara. 

I allri hússtjórn sinni lagÖi hann fram reglu- 

semi^, fyrirhyggju ogútsjón, og þar konahans 

einnig var hin ágætasta búkona, auðgaðist bann 

t. a. m. venja sýslumanns Jórðar að leggja 

tekjur sínar úr sömu sveitum tíl bússins þarfa, ogþeírrí 

venju hélt bann stöðugt, hvernig sem áraði. 
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vel, en færðist samt aldrei mikið í fáng; eins 

og hann ekki heldur breytti háttiini sínuin í 

neinu við þaft, Jió honurn ykjust efni, en hann 

varalla stund í ölliim aðbúnaði sinum hínn mestí 

hófsmaöur um hvern hlut, frábitinn hverskon- 

ar íburði og glisi, en vandlega gætti hann þess 

að allt væri ])okkaIegt og sómasanilegt utan- 

húss sem innan; og í þessu voru f)au hjón 

livort öðru saintaka. Gestrisinn var hann og 

hibýlaprúður, en við húsgángsmenn og letíngja 

var hann spar á fégjöfum, en liðsinnti sönnum 

jþurfamönnum og þeim er hann vissi, að vildu 

bjargast af eiginn ramleik; ekki var hann reynd- 

ar ör af fé, en stórgjöfull þegar mikið lá við, 

og vildi þá helzt að slikt væri á sem fæstra 

vifund. ^Ggar vinir hans sóttu hann heim, 

veitti hann þeim ríkuglega, og þareö hann var 

hneigður til víndrykkju, einkum á efri arum, 

veitti hann gestum sínum vín aö því skapi, og 

í þessu eina atriði ætlum vér hann ekki hafi 

ætið gætt ens gullvæga meðalhófs, sem honum að 

öðruleyti var svo eölilegt, I samdrykkjum þess- 

um kom einkuin framm gáfnasnild hans og góöa 

hjartalag, var þá og hin mesta skemtun aðviö- 

ræðum hans, eins og hann þá gjörði sér allt að 

að gamni; fátalaður var hann af náttúrufari, en 

jafnframt hreinskilimi og einarðarmikill, þeg- 

ar því var að skipta; kappsamur og þétt- 

lyndur, og þúngur í skauti, þegar svo bar und- 
2* 
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ir, og þótti því jafnan betra að hafa hann með sér 

enn mót; á eingan leitaði hann að fyrra bragði, 

og fáskiptinn var hann jafnan um annara hagi 

í öllu, sem ekki kvaddi skylda til; hann var 

enn vinfastasti maöur, en seint tekinn, því hann 

varjafnframt vinvandur, Ekki lofaði hann neinu 

ófyrirsynju, en efndi opt betur enn hann haíði 

heitið; á eingu tók hann harÖara enn lausíngja- 

hætti, og fédrægni þeirri, sein ásælist lítilmagn- 

ann og þann, sem ekki getur borið hönd fyrir 

höfuð sér; áttu þessir í honum öblugt athvarf, 

og var hann í þessu atriði sannkallaður faðir 

ens föðurlausa og forsvar ekknanna. I tekjum 

sínum var hann eptirgángssamur, en jafnframt 

réttsýnn, og hliðraði jafnan til við þá, sem hann 

gjörla vissi að áttu við bágan kost aö búa, og 

þóekki af sjálfskaparvítum; leið hann ekki, að 

honum væru boðin gjöld sín nema í góðum skil- 

eyri og kvað það eingan velgjörníng að taka 

annað með þökkiim, er slíkt yrði síðan heimt- 

að með sjálfskyldu; skynsömum bændum og 

ráðsettum unni hann mikið, og hafði inikla 

skemtun af því að raeða við þá um atvinnuveg 

þeirra og búnaðarháttu, og af því hann vissi 

sjálfup glögg skil a allri búnaðarfræöi, mátti 

og mikið græöa á þessum samræðum hans; 

Vildi hann helzt að bændur lærðu sem mest að 

bjargast við það, er þeir sjálfir mættu veita sér af 

búi sínu, en ættu ekki svo að kalla allt sitt traust 
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undir verzluninni og aftflutnínguni frá Danmörku, 

sem opt gætu brugðist, einkum í sýslu þeirri, 

sem hann var skipaður yfir: svo þólti honum 

það og miklu varöa, að Islendingar héldu uppi 

þjóðerni sínu og háttum í öllu sem vel sæmdi, 

en tækju því að eins upp annað, að það aug- 

sýnilega væri hollara, og í þessum skilníngi 

unnti hann nýbreytni en eigi ella. Fósturjörð 

sinni unni hann mjög og var sannur Islendíng- 

ur í orðsins beztu þyöingu. Jafnan hafðihann 

eitthvað fyrir stafni, og helzt það er snerti em- 

bætti hans, gat hann og því heldur sinnt þessu, 

sem kona hans annaðist allt innan húss með 

enni mestu ráðdeild og dugnaöi, Hann varhag- 

mæltur vel, en mjög duldi hann þess; vitum 

vér að hann orkti erfiljóö eptir byskup G. Ví- 

dalín, amtmennina St. Thorarensen og St. Step- 

hensen og fleira, sem nú er farið, og, að því 

er vér ætlum, af hans völdum. Guðrækinn var 

hann og trúmaðnr mikill, og eins og áður er 

sagt, mikið vel að sér í guðfræði, seni hann og 

í tómstundum sínum ávallt stundaöi að öðrum 
t 

þræði. 

I gáfum hans, sem voru ágætar og ^öl- 

hæfar, bar mest á hans framúrskarandi skarp- 

leika; var það eptirtektavert hvað fljótt hann 

festi augastað á því, sein úrslit þess niáls, sem 

var umtalsefni, var undir koinið, og hversu hon- 

um var þaö gefið, enda í flóknu efni, aö geta 

k 
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komið hugsun sinni fyrlr í fám orðum og þó skilj- 
anlega, og kom f>essi gáfa opt fram í viðræð- 
um hans og álitsskjölum; jafnframt var hann 
vel niáli farinn, og frábærlega orÖhepp- 
inn, en líka, þegar svo bar undir, mein- 
legur í orðum, einkum við öl; en það var eins 
og honum yrði það óvart að beita þessari gáfu, 
svo bar litið á hennihvers daglega, með því 
hann var varkár mjög í orðum og fátalaður um 
hvern hlut. 

Jessum kostum búinn var það í eðli sínu 
að sýslumaður Jórður væri elskaður af sýslu- 
búum sinum, mikilsvirtur af yfirboÖnum og í 
fögrum orðstír bæði nær og íjær, enda luku 
allir upp um hann saina munni og létu það á- 
sannast hvílíkur ágæiismaður hann var. Jann- 
ig leib líf hans fram mjög að óskum; heilsu- 
góöur hafði hann allajafna verið, enda þurfti 
hann opt að leggja hart á sig á ferðalögum, 
vegna þess hvað sýslan er öröug yfirsóknar. 
Seinasta árið, sein hann lifði, fór samt að 
bridda á heilsubresti hans, og þó einkum ept- 
ir það hann seint um haustiö 1833 hafði orðið 
að fara heiman að frá sér í sakamáli nokkru, 
sem hann átti aö gegna úti í sýslunni; þó batn- 
aði honum aptur, en ekki til hlýtar úr því, var 
þó jafnan á ferli, og gegndi embætti sínu sem 
áÖur; þó er líklegt að hann hafi fundið meiri 
bilbug á heilsusinni enn hann lét uppskátt, því 
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sama veturinn eptir nýárið sagði hann af sér 

embættinu, og sendi bónarbréf sitt til konúngs 

með póstskipi; um vorið; hugði hann gott til 

f)ess næðis, sem hann þannig á efri árum sin- 

um ætti í vændum, og hafti opt orð á því 

við konu sína og börn, og var þá eins og glaðari 

i bragði enn venja hans stóð til; en — dagar hans 

voru þegar taldir, því skömmu síðar, á 5orran- 

um 1834, tók hann allt í einu þúnga sótt; var 

þá óðar sendt eptir prestinum séra Jóni á Grenj- 

aðarstað, sem um lánga hríð hefur feingist við 

lækningar nyrðra og mörgum orðið þar að góðu 

liði; en sóttin var þess eðlis, að honum var ekki 

unnt að ráða henni bót, og var þá sendt eptir 

héraðslæknir E. Johnsen á Akureyri, en á leið- 

inni þaðan komu læknirnum þau boð, að sýslu- 

maður Jórður væri þegar andaður, en hann 

andaðist þann 17. Febr. eptir 4 daga sótt, 68 

ára gamall, og hafði hann þá verið sýslumaður 

í Jíngeyar sýslu 38 ár. 

Fregnin umandláthans var sýslubúumhans og 

öðrum útífrá mikil harmafregn, því þó hann væri 

þegar hníginn á efri aldur, ætluðu menn þó og 

óskuðu að hann mundi eiga mörg áreptir ólifuð; 

áhrif þau sem andlát hans gjörði, voru því 

innilegri, sem dauðans hönd snart hann skyndi- 

legar; greptrunardagur hans var þvi sann- 

ur sorgardagur, en hann var jarðaöur að sókn- 

arkirkju sinni Nesi í Aðalreykjadal þann 26. 
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Febr. i viðurvist mikils ^ölmennis, sem boðnir 

og óboðnir fylgðu líki hans til grafar ; yfir- 

saung veitti honum sóknarpresturinn séra Jón 

Ingjaldsson, en þaraðauki héldu þeir séra Jón 

Jónsson á Grenjaðarstað og séra Vernharður 

Jorkelsson á Skinnasöðum, sem áður haföi 

veriö presturað Nesiogmikill vinur hinslátna, 

ræður yfir líkinu, áður enn það væri úthafið. 

Jórður sýslumaÖur var meðalmaður að vexti 

og f)ó tæplega, limasmár og nettvaxinn, eink- 

um var vinstra hönd hans svo smávaxin og 

nett, sem lítil konuhönd, og það leit svo út 

eins og væri hann allur jafnminni vinstrameig- 

inn; hann var herðamikill ogmiðmjóroggrann- 

leitur í æsku, en feitlaginn þegar hann eldtist; 

dökkur á brún og brá, loðinnbrýnn, fagureyg- 

ur og snareygur, nefiö litið og fór vel, munn- 

fríður og höfuösmárj og hallaði höfðinu og setti 

nokkuð á, og dró þá jafnan annað augað 

saman. Allt fas hans var þekkilegt og höfð- 

ínglegt, alvörugefið og eins og sómdi manni i 

hans stöðu. 

^annig er hér stuttlega farið yfir æfi og 

lýsíngu þessa merkismanns; vér erum oss þess 

meðvitandi að hafa viljað forðast allarýkjurog 

oflof, og að hafa leitast við að lýsa honum 

eins og hann var í raun og veru, en hinsveg- 

ar erum vér hræddir um, að vér höfum ekki 

leyst ætlunarverk vort af hendi eins vel og 



vera bæri og þessí merkismaður átti skilið. En 

það er þá bót í máli, að haiin sjálfur reysti sér 

í lifanda lífi þann minnisvarða, sem er einfær um 

að halda uppi minningu hans lángan aldur, því 

hann hafði lifað leingi og vel, og látið mikið 

og margt gott af sér standa. ^etta heldur 

minningu hans á lopti að maklegleikum, og eink- 

um meðal sýslubúa hans, laungu eptir það að 

þessi blöð eru liðin undir lok, því hér á það 

heima: að „orðstír deyr aldregi, sá er sér góð- 

ur getur.“ 
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Iialdin 

af prestinum séra Jóni Jónssyni á Grenjaðarstað 

við likkistu 

sýslumanns {BÓrðar Björnssonar, 
pann 26. Febr. 1834. 

Vitið f)ér ekki að i dag er falHnn einn höfð- 

íngi og hinn mesti maðiir í Israel? (Sálm. 3, 

38). Jannig lét Davíð konúngur forðum daga 

i Ijósi söknuð sinn og sorg yfir fráfalli ein- 

hvers hins merkilegasta hershöfóíngja; þann- 

inn erum vér líka samankoninir i dag til að 

syrgja látinn þann mesta mann og höfíiingja 

meöal vor; höfuð og yfirmann þessarar sýslu, 

kansellíráð og sýslumann 5órð Björns- 

son, sem nýlega er fallinn í þessa lífs or- 

iistu viö sjúkdóin og dauða. 

Vér syrgjum hann ekki til málamyndar, 

ekki fyrir siðasakir, heldur af hjartans alvöru; 

því vér söknum hans sem mesta manns, mesta 

liöfðíngja, sem vari voru samfélagi, en nú er burt- 
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numínn fráoss. Vér syrs;jum hann allir saman, 

eptir því sem vér hver fyrir sig vorum honum aö 

félagsiiis teingclum meir eða minna nákomnir, 

Hans ekkjufrú syrgir heitum tárum missir hins 

trúasta ektamaka’, hans börn trega ræktarsam- 

asta föður, hans vinir tryggasta vin; þeir sem 

í einhverjum vandræðum eður þrautum voru 

staddir og hans leituðu, hollan ráðgjafa; hans 

sýlubúar mistu við hans fráfall viturt, vand- 

látt og stjórnsamt yfirvald; Norðursýsla sina 

kórónu og landið einhvern sinn ágætasta em- 

bættismann, eptir flestra hans embættisbræðra, 

já, sjálfra hans yfirboðara áliti, sem möttu hann 

aðgáfum og embættis atgjörfi, lögspekiogstjórn- 

arhyggindum, eins og sinn jafnoka, jafnvelsér 

fremri í nokkru þessu; og til þessa álits voru 

gildarástæður, þvi bæðihafðiguð í fyrstunni gæðt 

vorn framliðna höfðingja með ágætum sálargáf- 

um, og líka varði hann þessum gáfum frá barn- 

æsku fyrr og seinna, utan - sem iiman - lands, 

með þeim samboðinni yðn og árvekni, og þessu 

samboðin var og hins framliðna höfðíngja vand- 

aða og höfðinglega hegðan hvers daglega; en í 

þessum fáu orðum vorrar síðustu kveðju fáum vér 

að eins drepið á svo marga og mikla yfirburði, 

og allt þetta er og þegar ýtarlega tekið fram 

og útlistað í þeirri æfisögu vors framliðna höfð- 

íngja, sem vér þegar heyrðum upplesna Og 

hvað erþá náttúrlegra, ennaðvér söknum inni- 



28 

lega |)vílíkra manna sem vöröu miklum eigin- 

legleikuni og frábæru atgjörfi til að ebla heill- 

ir og hagsældir þjóöarinnar. {)egar þeir hverfa oss 

algjörlega, sjáum vér gjörst hvað vér höfum 

átt, hvað náttúrlegra enn að vér syrgjum vora 

látnu ástvini, og látum heit saknaöar-tár falla 

yfir f)eirra nákalda brjóst og barm þegar vér 

kveöjum f)á í seinasta sinni, og hvert vill hug- 

urinn fyrst livarfla við þetta og þvílík tæki- 

færi? án efa til vorrar eigin endalyktar, sem 

líka getur bráðum aðborið, til þess, sem oss 

kann að hræða eður hrella, þegar þar er kom- 

ið, og undireins til hins, sem þá lika bezt kynni 

að hugga oss oghughreistamóti allrihræðslu og 

hrellingu; því hver af oss er svo vel undirbú- 

inn þegar héðíin skal fara, enda ekki sá, er 

vér köllum hinn vandaðasta, réttlátan og dygð- 

ugan, og sem guð hefur varðveitt frá vísvit- 

andi syndum, að hann ekki við ýtarlega rann- 
sókn sjálfs síns fynni, að honum hefur svo opt 

skeikað fótur á skyldunnar veigi, að honum 

hefur svo opt missýnst og mistekist, og með 

þessari missýni og mistökum í meir eða minna 

meiöt sjálfan sig eða aðra, eða hvorutveggja; 

já, hver getur, þegar hér á ofan allir kraptar 

hins forgeingilega líkama taka til að bila og 

hverfa meir og meir; þegar eyrun heyra ekki 

leingur, augun sjá ekkileingur, og túngan verð- 

ur abllaus til aö tala og kvaka, þegar allur and- 
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ans styrkur líka f)verrar og sálin ver5ur hrygg 

allt i dauöann, 0, hverr getur þá, seigi eg, í 

dauðans síðasta striöi annað enn alleinasta kast- 

að sér í guðs iniskunarfaðm, í krapti trúarinn- 

aráJesúm Krist, guðs son og hans endurlausn, 

sem fullvissað hefur yðrandi syndara um synd- 

anna fyrirgefning og eilíft líf: um j)að, að hver 

sem trúir á Jesúm skuli lifa þótt hann deyi? 

Leitið og finniö aöra hugsvölun, aðra hugg- 

un, önnur úrræði! eg veit eingin, þekki eing- 

in, finn eingin önnur; I krapti trúarinnar á Je- 

súm Krist, er eg sömuleiðis sannfærður um, að 

sá sami guö og faðir minn, sem lét Iijálp sína 

vera búna mér til handa þegar eg í öndverðu 

nakinn og hjálparlaus fæddist í þennan heim, 

muni einnin, þegar mín sál gegnum dauðans 

hríðir aptur nakin og afklædd sínum forgeingi- 

legu reifum, fæðist í annað sinn til annars bet- 

ra lífs, sjá henni fyrir nýum, óforgeingilegum 

klæðnaði; muni senda henni eingla sína til 

fylgÖar, um þá oss dauðlegum ókunnu leið, yf- 

ir til ódauölegleikans sælu bústaða^ til þeirrar 

vistarveru, sem Jesús hefur henni þar tilbiiið. 

I þessari trú á Jesúm Krist fórst þú einn- 

inn burt frá oss, þú, vor sæli liöfðíngi, Jórö- 

urBjörnsson! því vér (eg og þín einasta 

dóttir, sem aldrei skildi við þig í þinni helsótt) 

sáum og vorum vitni að þinu siðasta dauða 

stríði; þegar þetta stríð tók að elna, þegar dauð- 



aiis nákalda sveita sló utum þig, þá hrópaðir 

|)ú hárri raustu nokkrumsinniim aptur ogaptur, 

herraJesús! sem vildir þú seigja nieð píslar- 

votti drottins forhum daga : herra Jesii, með- 

taktu minii anda! þar eptir leið þinn andi þeg- 

ar hægt og hægt biirt og þú sofnaðir, sem guðs- 

maðurinn Stephanus. 

Jannin er þá þín ódauölega sál farin 

aptur til guðs sem hana gaf, hvar vér trúum að 

hún feingið hafi tríirra þjóna verðlaun; en 

hennar hús í lífinu, þinn dauðlegi líkami, er 

geymdiir í likkistu einni, og búinn hinu dymma 

skarti, harmsins og dauðans, eins og þinna ást- 

vina kærleiki kunni sómasamlegast umað búa; 

hann stendur enn fyrir augum vorum, og mun 

þegar iithafinn verða til síns síðasta legstaðar; 

Nú skilur þú því algjörlega og í siðasta sinni 

við þetta þitt kæra hús og heimili; sál 

þakkar guði fyrir allt það góða, sem þú í því 

nautst, fyrir alla hans velgjörnínga við þig í 

þessu lifi; þú lætur umleið þakkað öllum þín- 

iim ástvinum fyrir alla þeirra viðburði til að 

gjöra þér lífið sætt og ánægjulegt meöan þú 

hjá þeim dvaldir. 5ökk sé þér einnig, vor fram- 

liðni! fyrir allt það góöa og nytsama sem þú 

um þinn hérverutíma afrekaöir! Sami andísem 

lýsti sér hjá þér í embættistrúmennsku, reglu og 

réttvisi hvíli einnig yfir þínum eptirmönn- 

um! og farðu þá vel úr voru samfélagi! Frið- 
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ursé með þér, friður guðs í og nieð sáluþiniú 

eiliflega, já, friðurguðssá hærri og æöri er, 

sem yíirgeingur allan skilníiig, varðveiti stöð- 

uglega allra vor hjörtu og hugarfar, við triiiia 

á Jesúin Krist! amen! 

Hér er leiddur 

höföíngja prýði, 

5ÓRÐUR BJÖRNSSON 

kansellíráð og konúngs valdsmaður, 

íæddist 1766, déyði 1S34. 

Jíngeyar stýröi þíngi árvakur 

þrjátíu fimm og þrjú ár fremur. 

Giptist 1804 

Bóthildi Guðbrandsdóttur, 

eignuðust þrjú börn, en tvö lifandi. 

Að stillingu^ visku^ stjórnsemi^ 

röggsemiy trúrœlmiy rettlæti^ hreinskihú 

frœgtir^ saknaðury falinn minnum* 
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I. 

Kanselliráð ^ÞÓRÐUR BJÖRNSSON. 

1. 
'Xn er nótt 

i Norðursýslu! 

rann í dauðasæ 

dagstjarna hennar, 

er kansellíráð 

konúngs 

fluttist til bygÖa 

forkláraðra. 

2. 
Norðurland 

meö Norðursýslu 

prýði horfinnar 

harmar niissir, 

sorgar slær 

sorta ytir 

Isaland 
ögrum skorið. 

3. 

Allir hinir betri 

Isalands sfjórar 

samhuga sögðu hann 

sér snjallari; 

glönsuöu gáfur 

af guðdónis Ijósi, 

hjarta bæði og liendur 

hreinar voru. 

4. 

Fjónaöi hann fé 
feingið illa, 

leið hann landsugur 

né lausíngja; 

ósiðum liann stökkti 

og ójöfnuÖi, 

en veitti lið 

litilmögnum. 

5. 

Ef á íslandi 

öllu væri 

héraðsstjórn slik 

hans sem reyndist: 

betri mundu hjú, 

búar siðaðri, 

og dygðir með efnum 

dafna i landi. 
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Víst keniui* maður 

manns í stað, 

en e\jofningijafnany' 

^íngeyínga auðna 

er allra meiri 

ef f)eim Ijæst hans líki. 

i. 

B^r nú hinn réttláti 

réttlátum hjá 

ogángurs einkiskennir, 

en minning hans 

mun æ vakin , 

fá góðs er höfðíngja 

B. Thorarensen. 

Hví dymmir svo 

á deigi miðjum? 

Er sem líkblæa 

byrgi Ijóss-geisla. 

Hvi er náklukkna 

hljómur í lopti? 

hví dauðans eingill"- 

hrósar svo sigri? 

Hver fer svo fögur 

fylgð gegnum ský 

meö guðlegum glans 

og gleði himneskri? 

Fallinn er dyggur 

fyrða - jaðarr, 

kansellíráð 

og konúngs valdsniaður 

Binii iönvandur 

borinn ^órður, 

öldúngur hvítum 

hærum prýddur. 

Hefur skarð mikið 

höggvið dauði, t 

frá náúngum styttu 

numið styrkva, 

yfirvald bezta 

búum sýslu, 

fylki jafnt og 

Fróni dyggvann. 

Fróöur var hann 

og íjölvitur bæði, 

Lögkænn eins og 

landar beztu, 
3 



séi'hverjum Jafnan 

sitt vildi gefa; 

verndaði dygð 

og dáðir eílöi; 

hataöi löst 

og hverju beitti 

leyfðu vopni 

vald hans að ríra. 

Minnst jafhan fór 

að niannviröíngum 

mafti rétt rétt, 

en óréttórétt, 

hveim i búníngi 

helzt sem byrtist, 

og hataöi mútur 

heli fremur. 

Vissa’ eg þar bezt 

veröa samferða: 

stjórnsemi’ og stilling, 

strángleik’ og mildi; 

alvörugéfni’ og 

ávarps - blíöu; 

höföíngja viðmót 

og vinasvip. 

Fall mun forseta 

iQöU en snæþöktu 

Tslands gegn fljúga 

og öllum þykja 

skarð aUmíkiö 

fyrir skyldi vorðið; 

þó nemi því meir, 

seni nær er höggvið. 

Fyrr munu jöklar 

foldgrónastir 

lífsQöri lostnir 

á lopt sér bregöa, 

og gagnfrernír detta 

geislar sólar 

sem ísmöl niöur x 

á aldna fold, 

enn deyi frægð þórðar 

og dáöa minníng. 

Syrgir Norðurland 

sina prýði 

höfuð Jm^eyar - 

harmar -sýsla, 

dapur er hverr 

sem dygöum unnir 

útaf láti 

íturmennis. 

Mikil er von 

aÖ margur syrgi, ’ 

mikill er hiuginn 

hjálmun baldur, 

enn guði var frjálst 

gjöf taka sína, 

og hetju lúinni 

hvild aö gefa. 
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Syrgjum eí bræður! 

sem vouarlausir, 

heldur stillíngu 

hugprúöa sýnum! 

guð er nálægur 

og gefa mun 

bót á raunum 

bezta þessum. 

S* Níelsson. 

111. 
Við andláts fregn 

Sýslumanns 5ÓRÐAR BJÖRNSSONAR. 

1. 
Frá Norðursýslu andvarp eitt 

eg heyri þúngt, hvað mun því valda? 

þann, sem hún unni einka heitt 

æ! dauðans höndin snart hin kalda; 

kansellíráöi Björnsen bendti 

burt aö víkja alvaldur nú; 

svo sem dauðlegan hann það hendti, 

hans er þó von að saknir þú. 

2. 
5ar fékkstu eitt hið þýngsta sár 

þess finn eg og meö titríng sviðann. 

FöÖurs góös niaki fregnast nár, 

fleiri’ enn einn vill nú minnast viö hann ; 

Fyrir þér jafna önn æ ól hann 

og ástkær laðir börnum sín 

náð hilmirs Dana hér títt fól hann 

að hægja mörgum raunum þin. 
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3. 

$egar dómara sess hann sat 

sízt leit hann þá á vingiin, hylli; 

guðs lög og kóngsins mest hann mat, 

mininng sú legstað hans nú gylli; 

Mildi’ og réttvísi mat hann saman, 

mildur og rétfvís æ hann var, 

en áleit barna ekkert gaman 

að dæma hvern einn svo sem bar. 

4. 

Andi f)inn 5 Björnsen! yfir þeim 

ætíð hvíli sem hér skal dæma! 

þá mun Drottinn sem dæmir heim 

dýrðlegum heiðri hvern þann sæma, 

sem í þín trúleiks fótspor fetar, 

þó finnist trauðla maki þinn, 

í náð guð síðar mun það meta 

ef maöur vandar ferilinn. 

5. 

Dáðrikur, ráösnjall, djúpsær, trúr! 

afdauðans eingils vængja slætti 

að dupti varst, sá verndar múr, 

sem vini og hriggva fræddir, kættir, 

æ! farðu vel! en eingill friðar 

yfir moldum staðnæinist þín! 

þá lífs sól geingur loks til viðar 

líkist þá réttláts útför — mín. 

V. 5orkelsson. 
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